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FORORD
Denne rapporten skrives for å presentere og dokumentere 
prosjektet «Borte bra – hjemme best». Prosjektet skal være et 
bidrag til at barn og unge (0-18 år) med livstruende eller 
livsbegrensende tilstander, eller som har en alvorlig og 
inkurabel sykdom, skal kunne være mest mulig hjemme. 

Hvert år utlyses midler til kompetansehevende tiltak for 
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Våren 2017
søkte Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester i 
Vestfold (USHT-V) Fylkesmannen om midler for å sette i gang 
prosjektet «Borte bra – hjemme best».

Fylkesmannen innvilget summen prosjektet søkte om, med 
forutsetningene at det opprettes et samarbeid med 
spesialhelsetjenesten og at prosjektet spres til alle kommuner i 
Vestfold. Fylkesmannen anbefalte også at prosjektet opprettet
kontakt med Bærum kommune, da denne kommunen har gjort 
erfaringer knyttet til kompetansehevende tiltak innen omsorg, 
pleie og opplæring for barn og unge som er prosjektets 
målgruppe.

Palliativ sykepleier Anita Nilo har ledet prosjektet. Med seg i 
1arbeidsgruppen har hun hatt Susanne Linnestad Sønstebø og 
Vincent Hagerup. Susanne er ergoterapeut og jobber i seksjon 
«Familie og helse» i Sandefjord Kommune. Vincent er teolog og 
er ansatt i tverrfaglig team innen kreftomsorg i Sandefjord 
kommune, og arbeider som veileder, underviser og 
samtalepartner.

I tillegg til å takke de institusjoner og fagpersoner som har vært 
med og bidratt under prosjektarbeidet, vil vi uttrykke en spesiell 
takk til Nina Løkkemyhr El-Sayed, Torill Knutsen-Øy og Dan
Andre Knutsen-Øy. De er nære pårørende til barn og ungdom i 
prosjektets målgruppe og har gitt verdifulle bidrag underveis i
prosjektperioden.

August 2019

Anita Nilo og Vincent Hagerup

1  Drift av prosjektet, s.5 

USHT-V står for 
Utviklingssenter for 
sykehjem og 
hjemmetjenester i 
Vestfold. 

USHT- V arbeider for fag-
og tjenesteutvikling av 
de kommunale 
helsetjenestene.

USHT- V er en nasjonal 
satsning for å realisere 
målene i; Meld. St. 29 
(2012-2013) 
Morgendagens omsorg, 
Meld. St. 26 (2014-2015) 
Fremtidens 
primærhelsetjeneste –
nærhet og helhet og
Meld. St. 15 (2017 –
2018) Leve hele livet – en 
kvalitetsreform for eldre. 

Sandefjord kommune er 
USHT- Vestfold sin 
vertskommune. 

https://www.sandefjord.
kommune.no/Helse-og-
omsorg/utviklingsarbeid/
Utviklingssenter-for-
sykehjem-og-
hjemmetjeneste/
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INNLEDNING 

Hverdagen til 2barn med livstruende tilstander er krevende og utfordrende på så mange 
måter. Først og fremst for barnet selv og dets nærmeste, men også for alle dem som på en 
eller annen måte bidrar til at barnet og dets familie får et best mulig liv. Det kan være 
ansatte innen ulike helsetjenester eller innen barnehage og skole, eller det er mennesker i 
barnets og familiens eget nettverk. 

 «Borte bra – hjemme best» formulerer som hovedmålsetting at barn med en livstruende 
tilstand skal kunne være mest mulig hjemme hos familien (se s.6 - Målsettinger). Hva skal til 
for at vi kan nå dette målet? For å finne noen mulige og gode svar, har prosjektet formulert 
fire delmål (se s. 6 og 7).  

Det er mange som involveres i livet til et barn med en livstruende tilstand. En stor utfordring 
er å få koordinert alle offentlige hjelpe- og støttetiltak, enten det er helsehjelp eller 
pedagogisk hjelp, slik at barnet og familien skal kunne oppleve hjelpen og støtten som et 
sammenhengende hele. Alle relevante tiltak må komme på riktige tidspunkt og av de riktige 
fagfolkene.  

I følge Helse- og omsorgstjenesteloven §7-2 skal alle kommuner ha en som koordinerer de 
ulike tjenestene barn med en livstruende tilstand har rett på. Hvordan fungerer denne 
ordningen i praksis? Det ville prosjektet òg finne svar på.   

At kommunens hjelpe- og støttetiltak overfor barn med livstruende tilstander ikke alltid 
fungerer som de skal, kan ha ulike årsaker. Det kan handle om mangel på ressurser, mangel 
på kompetanse eller mangel på god kommunikasjon. Klagesaker fra foreldre som opplever 
manglende eller mangelfulle oppfølginger av barna, samt at fagfolk uttrykker behov for 
bedre samhandling i tjenestene rundt barna, er med og styrker betydningen av et prosjekt 
som «Borte bra – hjemme best». 

Her i innledningen vil vi peke på en viktig erkjennelse vi gjorde oss tidlig under 
prosjektperioden. Vi som har formulert prosjektbeskrivelsen og satt målsettinger er preget 
av den del av helsevesenet hvor sykdom og pasient er sentrale begreper i helsehjelpen. Både 
foreldre og fagfolk innen habilitering og barnehage/skole bruker i liten grad disse begrepene, 
og er i tillegg generelt sett lite kjent med begrepet palliasjon. Hvilke utfordringer vi ser dette 
innebærer, skriver vi mer om i kapittelet Utfordringer underveis (se s. 21) 

 
2 Når ordet «barn» blir brukt i rapporten menes barn og unge i alderen 0 – 18 år, med mindre en bestemt alder 
er spesifisert. Vi bruker «barn med en livstruende tilstand» som en samlebetegnelse for «barn med livstruende 
eller livsbegrensende tilstander, eller som har en alvorlig og inkurabel sykdom». Hvorfor vi bruker denne 
samlebetegnelsen, og ikke «alvorlig syke barn» (opprinnelig formulering i prosjektets hovedmålsetting), se pkt. 
Begrepsmessige utfordringer. 
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RAPPORTENS INNHOLD 
Denne rapporten skal, som det skrives i forordet, gi en presentasjon og dokumentasjon av 
prosjektet «Borte bra – hjemme best». Derfor har vi med kapitler om hvordan prosjektet var 
tenkt ledet og driftet (s. 5 og 6), målsettinger (s. 6 og 7), hvordan prosessen ble planlagt og 
fulgt opp (s. 11- 20), hvilke utfordringer vi fikk underveis (s.21) og hvilke tiltak vi iverksatte 
underveis (s. 21 og 22). I en rapport som denne er det òg naturlig og viktig å ha med 
refleksjoner over hva vi har sett og lært (s. 23 - 25) og tanker om veien videre (s. 25). 

Siden prosjektet handler om barnepalliasjon, fant det naturlig å ha med et eget kapittel hvor 
vi presenterer Helsedirektoratets «Nasjonal faglige retningslinjer for palliasjon til barn og 
unge uavhengig diagnose» (s. 7-9). Videre har vi tatt med et eget kapittel om 
kommunikasjon (s. 9 og 10), både fordi kommunikasjon er en essensiell del i all palliasjon og 
fordi kommunikasjon med prosjektets målgruppe ofte innebærer helt egne og spesielle 
utfordringer. 

Hvis den som leser denne rapporten gjerne vil ha en kortfattet oversikt over noe av de 
viktigste erfaringene og konklusjonene prosjektet har funnet fram til, anbefaler vi å lese 
kapittelene Hva har vi sett og lært? (s.24-26) og Veien videre (s.26-27).  
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DRIFT AV PROSJEKTET 
«Borte bra - hjemme best» ble lagt opp som et samarbeid mellom USHT - V, alle 
kommunene i Vestfold og Sykehuset i Vestfold.                                                                              
For at prosjektet skulle ha mest mulig relevans og troverdighet ble personer fra følgende 
sammenhenger involvert:    

• brukergruppen, dvs. foreldre og søsken av de aktuelle barna. 
• kommunalområdene «Helse, sosial og omsorg» og «Oppvekst og kunnskap» i 

Vestfolds kommuner.  
• Spesialisthelsetjenesten, både innen 2. og 3. linjetjenesten.  

For å kunne drifte prosjektet effektivt og faglig forsvarlig ble det opprettet følgende tre 
grupper: arbeidsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe.    

• Arbeidsgruppen besto av Anita Nilo (palliativ sykepleier), Susanne Sønstebø 
Linnestad (ergoterapeut) og Vincent Hagerup (teolog/veileder). Gruppen møttes 
jevnlig og dens hovedoppgave var å drifte prosjektet.  
 

• Prosjektgruppen var satt sammen av aktuelle personer fra kommunalområdene 
«Helse, sosial og omsorg» og «Oppvekst og kunnskap» og fra 2. linjetjenesten.  
Medlemmene var: Anita Nilo – sykepleier/prosjektleder, USHT-V; Susanne L. Sønstebø 
– ergoterapeut, Sandefjord kommune; Vincent Hagerup – teolog/veileder, ansatt 
innen kreftomsorg i Sandefjord kommune; Kristin Thorsen – leder avlastningsbolig, 
Sandefjord kommune; Turid Røise – sykepleier, barneavd. SiV; Eva Berg Pedersen – 
sosionom, barnehabilitering ved SiV; Marianne Maaren – tildelingskontoret, 
Sandefjord kommune; Trine Fjeldheim – avd.leder barnehage, Sandefjord kommune; 
Cecilie Nordvik – helsesøster, Sandefjord kommune.  
 
Prosjektgruppen møttes 1-2 ganger i halvåret, og dens hovedoppgaver var å  

o gi evalueringer av fortløpende tiltak i prosjektet  
o informere om prosjektet til sine kollegaer ved sin avdeling/enhet.  
o spre informasjon om prosjektet innad i sine fagmiljøer 

 
• Referansegruppen var satt sammen av personer som ikke var med i prosjektgruppen, 

men som tidlig i prosjektperioden viste seg å være viktige ressurser. Gruppen besto 
av Torill Knutsen-Øi – brukerrepresentant; Nina Løkkemyhr El-Sayed – 
brukerrepresentant; Karin Rød – pårørendekoordinator, LMS i Sandefjord kommune; 
Elita Pampava – avdelingsleder Glitterudveien barnebolig, Bærum.                          
Referansegruppens hovedoppgave var å   

o komme med refleksjoner og innspill, etter henvendelser fra arbeidsgruppen  
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MÅLSETTINGER  
Prosjektet formulerte følgende hovedmål:  

 

Prosjektets hovedmål tar utgangspunkt i at barnet 
skal få være mest mulig hjemme eller så nær 
hjemmet som mulig. Grunnlovens paragraf 104 sier 
at barnet skal «få den nødvendige økonomiske, 
sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen 
familie.» Vi vil tro at dette korresponderer med det 
som i utgangspunktet også er barnets og familiens 
primære ønske. Hvordan kan det profesjonelle 
hjelpe- og støtteapparatet (de ulike helse- og 
pedagogiske tjenester) bidra til at barn med 
livstruende tilstander kan være mest mulig 
hjemme, eventuelt nær hjemmet lengst mulig?    

                                                                                                                                                                 

For å kunne finne noen gode svar på dette formulerte prosjektet følgende delmål - som vi 
tenkte er essensielle:                                                                                 

1. Oversikt over behov og ressurser:                                                                                                           
I all norsk helsetjeneste er det helsepersonells ansvar, så langt mulig og forsvarlig, å 
legge til rette for at pasienten får medvirke når hans eller hennes helsetjenester skal 
utformes. (Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1). Innen barnepalliasjon er hele 
familien formulert som målgruppe for helse- og omsorgshjelpen (se «Nasjonal faglige 
retningslinjer for palliasjon til barn…», første kulepunkt, s.7). 
En viktig forutsetning for å kunne nå prosjektets hovedmål, var da å kartlegge hvilke 
behov som må møtes og ivaretas. I tillegg til brukernes behov ville vi også kartlegge 
aktuelle fagpersoners behov knyttet til den tjeneste de utfører.    
Videre var det viktig å kartlegge hvilke ressurser som i praksis er tilgjengelige for barn 
med livstruende tilstander og deres foreldre.  
Med ressurser siktet vi til: 

o de muligheter som de ulike offentlige tjenestene representerer 
o barnets- og familiens nettverk 

 
2. Økt kompetanse innen barnepalliasjon hos ansatte i kommunene:                                                

Vår erfaring er at helsepersonell generelt sett ikke har god nok kompetanse innen 
palliasjon, og da heller ikke innen barnepalliasjon. Med god nok mener vi ikke bare 

«Å gi alvorlig syke barn mulighet til å være mest mulig hos familien.» 

 

«Å gi alvorlig syke barn mulighet til å være mest mulig hos familien.»
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tilfredsstillende klinisk erfaring, men også en grunnleggende forståelse for hva 
palliasjon er. Vi antok også at fagpersoner innen de pedagogiske tjenestene, eller 
andre fagpersoner rundt et barn med en livstruende tilstand, generelt sett mangler 
en grunnleggende forståelse for hva palliasjon er – noe vi heller ikke skulle ha grunn 
til å forvente.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Gode samhandlingsrutiner mellom 1. og 2. linjetjenestene:                                              
Generelt sett varierer det hvor godt samarbeidet er mellom helsetjenestenivåene. 
Med godt samarbeid mener vi samarbeid og rutiner som sikrer at alle 
helsetjenestene rundt en pasient til enhver tid har del i samme fokus på behandling 
og annen helsetjenesteoppfølging, samt er oppdatert på pasientens status. Godt 
samarbeid og gode samhandlingsrutiner innebærer også at pasienten til enhver tid 
får oppfølging av det helsetjenestenivå som er mest tjenlig for han eller henne. Gode 
samhandlingsrutiner forutsetter gode rutiner for kommunikasjon. Helsevesenet har 
pr. i dag ikke gode nok formaliserte rutiner for kommunikasjon, hverken 
tjenestenivåene imellom eller for helsetjenestene imellom på samme nivå. At de 
ulike helsetjenestene ikke bruker samme dokumentasjonssystem eller at tjenestene 
ikke har tilgang til hverandres dokumentasjonssystemer, er til tider en stor utfordring 
i det som skal være et godt og nødvendig samarbeid.  
 

4. Tverrfaglig nettverk innad i kommunene:                                                                               
Å jobbe tverrfaglig rundt en pasient er en vesentlig del i all palliasjon. Det er mange 
faggrupper som involveres i tjenestene rundt et barn med en livstruende tilstand, 
men så langt vi kjenner til har få kommuner et organisert og samkjørt tverrfaglig 
tilbud overfor målgruppen. For å kunne nå vår hovedmålsetting, ser vi det da som 
viktig å få formalisert et samarbeid mellom de ulike tjenestene innad  i en kommune.  
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BARNEPALLIASJON 
I oktober 2014 publiserte Helsedirektoratet «Nasjonal faglige retningslinjer for palliasjon til 
barn og unge uavhengig diagnose». 

Retningslinjene gir blant annet følgende sterke 3anbefalinger: 

• Barn og ungdom i Norge med livstruende og livsbegrensende sykdom og deres familie 
bør tilbys palliativ oppfølging i henhold til WHOs definisjon og utdyping. 
Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, 
sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, 
med etterfølgende oppfølging for familie. Barnepalliasjon omfatter alle barn fra 0-18 
år, men utelukker ikke de som er diagnostisert i barndommen og som lever ut over 
denne alder. Barnepalliasjon i Norge følger internasjonale standarder. 
 

• Palliasjon til barn skal være i tråd med norsk lovgivning og Norges internasjonale 
forpliktelser. 
 

• Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser 
som berører barn.  
 

• Alle barn med livstruende og livsbegrensende sykdom skal sikres lik mulighet til 
læring, utvikling og helse- og omsorgstjenester som andre barn, uavhengig av bosted. 
 

• Barn og deres familier kan ha behov for et bredt spekter av kommunale tilbud og 
tjenester i tillegg til tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Samhandling mellom 
spesialist- og kommunehelsetjeneste, samt samarbeid mellom mindre kommuner, er 
nødvendig for å sikre ivaretakelse av barnets og familiens behov. 
 

• Utdanningssektorens tjenester bør i størst mulig grad tilpasses og gis på de arenaer 
der barna til enhver tid oppholder seg. 
 

• Barn med livstruende/livsbegrensende sykdom/tilstand skal sikres rett til informasjon 
og medvirkning ved gjennomføring av helsehjelpen. 
 

• Foreldre til barn med livstruende/livsbegrensende tilstand skal sikres rett til 
medvirkning og informasjon ved gjennomføring av helsehjelpen. Foreldre skal 
involveres som likeverdige i arbeidet med planlegging av omsorgen og valgene som 
gjøres i forhold til behandlingstiltak. Informasjonen må være tilpasset og forståelig. 

 
3 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge/seksjon?Tittel=grunnleggende-
barnepalliasjon-etikk-og-5715#uenighet-om-beslutninger-om-behandling-av-barnet-dr%C3%B8ftes-i-
%C3%A5pen-dialogsterk-anbefaling 
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• Det bør legges vekt på en god, åpen og ærlig informasjon og dialog gjennom hele 
forløpet med både barn og familie, med individuelt tilpasset og godt tilrettelagt 
kommunikasjon, samt at informasjon også gis skriftlig og ved behov via tolk. 

o Barnet og familien bør inkluderes i dialogen i det tverrfaglige teamet, både i 
spesialist- og kommunehelsetjeneste. 

 
• Etisk tenkning og vurdering er grunnleggende i all barnepalliasjon.                                                                                  

Det anbefales å vurdere utfra – og se behandling/tiltak i lys av – de fire etiske 
grunnprinsippene (Beauchamp og Childress): 

o ikke gjøre skade 
o gjøre godt 
o respektere barnets og familiens autonomi 
o fordele begrensede goder på en rettferdig måte 

En slik vurdering bør alltid reflektere og veie de fire prinsippene samtidig mot hverandre. 

• Det kan oppstå uenighet eller konflikter vedrørende tilbud og behandling. Slike 
situasjoner krever åpen dialog i behandlingsteamet, inkludert barn og familie, at alle 
opplever seg respektert og hørt og at man om mulig er i forkant av utviklingen for å gi 
dialogen tid. 

o ingen kan kreve nytteløs behandling, og verken barn eller foreldre kan kreve 
at helsepersonell skal handle uforsvarlig, for eksempel i strid med lov eller i 
konflikt med faglige retningslinjer. 

o den endelige beslutningen om behandling hviler på behandlingsteamet og i 
særdeleshet på ansvarlig lege. 
 

• Barnepalliasjon ivaretas som en 
integrert del av helsetilbudet som 
tilbys barn i Norge, fra 
spesialisthelsetjenesten og de 
kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Kompleksiteten i 
palliasjonstilbudet krever omfattende 
tverrfaglig samarbeid som fremmer 
bedring av barnets og familiens 
livskvalitet.  
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KOMMUNIKASJON  
Deltakelse i utforming av helsetjenesten er en rettighet alle pasienter har. I pasient- og 
brukerrettighetsloven §3-1 sies det at «Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved 
gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. (…) Tjenestetilbudet skal så langt mulig 
utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten 
eller brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.» 

Også barn har rett til å delta når tjenester knyttet til dets liv og helse skal utformes. FNs 
barnekonvensjon (1991) artikkel 12 sier at «Partene skal garantere et barn som er i stand til 
å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold 
som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet.» Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1 formulerer barns rett til deltakelse på 
følgende måte: «Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis informasjon 
og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og 
modenhet.» Når en pasient involveres i utformingen av helsetjenesten skal informasjonen 
alltid være tilpasset hans eller hennes individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, 
erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte 
(Pasient- og brukerrettighetsloven §3-5) 

Jo mindre en pasient er i stand til å ta vare på seg selv, innbefattet å kunne formidle egne 
opplevelser, behov og ønsker, desto viktigere blir det å lytte til pårørendes tanker og ønsker. 
Ref. Pasient- og brukerrettighetsloven §3-3 og 3-4. For barn med livstruende tilstander er 
foreldre i de aller fleste tilfeller nærmeste pårørende.  

Skal brukermedvirkning fungere i praksis, må det etableres en god kommunikasjon mellom 
pasient, pårørende og profesjonsutøver. God kommunikasjon legger til rette for at både 
tjenestemottaker og profesjonsutøver opplever relasjonen og prosessen dem imellom som 
et samarbeid, og gjennom kommunikasjon får tjenestemottaker mulighet til komme fram 
med sine behov og ønsker og være med å ta valg.   
 
Barn med livstruende tilstander kan ha et sykdomsbilde, et funksjonsnivå og kognitive evner 
som varierer, og gruppen omfatter et bredt spekter av diagnoser. Det vil da ofte være behov 
for tilrettelagte kommunikasjonsformer, tilpasset det enkelte barns evner og behov. En del 
barn med sammensatte alvorlige tilstander har ikke talespråk. Mennesker som helt eller 
delvis mangler tale, vil ha behov for andre uttrykksformer. Disse uttrykksformene har en 
fellesbetegnelse: alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK (www.isac.no).  ASK 
omfatter kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale, å 
uttrykke seg. Innenfor fagfeltet ASK er det vanlig å skille mellom hjulpet og ikke-hjulpet 
kommunikasjon (www.sansetap.no) . I ikke-hjulpet kommunikasjon brukes kroppen og 
kroppslige uttrykk, slik som eksempelvis lyder, tegn, gester. I hjulpet kommunikasjon bruker 
barnet hjelpemidler for å uttrykke seg. Det tilrettelegges med tegnsystemer, grafiske 
symboler eller bilder eller taktile symboler. 
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Barn uten verbalt språk uttrykker seg med kroppsspråk, lyder og uttrykk. Dette er barn som 
er avhengige av at personer som er sammen med dem er kompetente, oppmerksomme, 
tolker og prøve å forstå fortløpende. Det å kjenne barnet godt blir veldig viktig. Ved Enggrav 
skole i Skien (se omtale s. 16) fortalte de hvordan de hele tiden har fokus på å bruke ASK. 
Lærerne ved skolen kjenner barna svært godt fordi de tilbringer mye tid sammen med dem. 
Deres erfaring er at de, i tillegg til foreldrene, er viktige bidragsytere når et barn med en 
livstruende tilstand trenger helsehjelp og er avhengig av andre for å kunne kommunisere.  

I et palliativt perspektiv er det er ikke minst viktig å kunne fange opp og kjenne igjen et barns 
lyder og andre tegn som kan bety at barnet har smerter eller annet ubehag. Et godt 
hjelpemiddel kan være en såkalt 4«uttrykks-bank». En «uttrykksbank», for eksempel et 
digitalt hjelpemiddel, inneholder opptak av et barns atferd og uttrykk som er systematisert 
og tolket. Hjelpemiddelet gir da foreldre og støttepersoner kunnskaper til å kunne forstå 
barnet så godt som mulig i konkrete situasjoner, og da kunne sette inn de riktige og 
nødvendige hjelpetiltakene.                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 Se for eksempel  https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Hjelpemidler/Relatert+informasjon/ 
_attachment/537039?_downloa1d=true&_ts=161b35f78d0  
Se også https://3600.no/banebrytende-app-kongsberg/ 
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PROSESSEN  
Milepælsprosess                                                
Pr. 1.1 2018 var arbeidsgruppen konstituert og startet sitt arbeid.                                  
Følgende milepælsplan (M) ble bestemt:  

   

M1 Mars -18 Forankring i kommunene i Vestfold 

M2 April -18  Prosjektgruppen er etablert 

M3 Juni -18 «Kick Off» for alle involverte parter. 

M4 Okt -18 Tverrfaglig, interkommunalt ressursnettverk er opprettet 

M5 Nov -18 Kompetansepakke lindrende behandling barn er utarbeidet 

 
Milepælsprosessen underveis  
M 1: Forankring i kommunene i Vestfold.                                                                                        
Det var et opprinnelig mål å få etablert et samarbeid med Vestfolds kommuner i løpet av 
mars 2018. 11. april 2018 ble det sendt et brev til alle fylkets kommuner, med informasjon 
om prosjektet og en invitasjon til å bli med i et samarbeid. 

I oktober 2018 ble det på nytt sendt ut en invitasjon til fylkets kommuner, med et uttrykt 
ønske om å få til et samarbeidsmøte med den enkelte kommune.                                                                                                          
Pr. 31. des. 2018 hadde prosjektet et etablert samarbeid med følgende kommuner: 
Sandefjord, Tønsberg og Færder. Samarbeidet består i deltakelse i interkommunalt 
ressursnettverk og utveksling av kunnskap og erfaring. Holmestrand, Hoff og Sande har p.t. 
takket nei til å bli med i et samarbeid rundt barnepalliasjon. Re kommune skal slås sammen 
med Tønsberg i 2020 og ser det som naturlig å bli med i det samarbeidet som Tønsberg gikk 
inn i høsten 2018. Det er ennå uavklart om Larvik og Horten kommuner blir med i et 
samarbeid, og da hva samarbeidet skal innebære.  

M 2: Etablering av prosjektgruppen.  

1.samling for prosjektgruppen: 3. april-18.                                                                                      

Agenda på samlingen:  

• Hva er «barnepalliasjon»?  
• Hvilke palliative behov ser vi i møte med barna i vår arbeidshverdag?     
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• Hver enkelt i prosjektgruppen reflekterer over hvordan hun/han ser sitt arbeid i et 
palliativt perspektiv.  

2.samling for prosjektgruppen: tidlig høst 2018.                                                                           

Agenda på samlingen:  

• Evaluering av første fagdag.  
• Planlegging av neste fagdag.  

 

M 3: «Kick Off» for alle som er involvert i prosjektet. 

19. juni 2018 hadde prosjektet en «Kick off»-samling (se s. 19). Det kom representanter fra 
alle Vestfolds kommuner, tilsammen 50 personer. 

Samlingen var en fagdag for alle som er involvert i prosjektet, hvor    

• prosjektet ble presenterte   
• «barnepalliasjon» var undervisningstema 
• en mor til et barn med en livstruende tilstand fortalte sin historie og reflekterte over 

barnets og familiens behov i palliativt perspektiv. 

M 4: Opprettelse av tverrfaglig, interkommunalt ressursnettverk   

Som et første møte med aktuelle personer i Vestfolds kommuner inviterte vi til 2 halvdags 
fagdager.                        

• 1. fagdag – 19. juni 2018 – var prosjektets «Kick-off» (s.19).                                                        
Sted: Sandefjord Medisinske Senter                                                                                                    

• 2. fagdag – 27. nov. 2018 (se s. 19). Sted: Sykehuset i Vestfold.    

                                                       

M 5: Kompetansepakke lindrende behandling er opprettet 
Dette målet har vi dessverre ennå ikke nådd. Med utgangspunkt i kompetansepakken som er 
utarbeidet ved Glitterudveien barnebolig i Bærum (se omtale s. 15 og 16) vil vi kunne jobbe 
videre med å utvikle en kompetansepakke som er både relevant og nyttig i barnepalliasjon 
på et kommunalt nivå. Ved kartleggingen av ansattes behov så vi blant annet at det er et 
stort behov for bygge kompetanse knyttet til palliasjon og kommunikasjon.   

M 6: Prosjektrapport er skrevet  

Rapporten utarbeides våren -19 og sendes ut til prosjektgruppen for gjennomlesning før vi 
avslutter rapporten sommer 2019- 
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Møter med fag- og tjenestemiljøer det vil være naturlig å 
samarbeide med      

 

Med «naturlig å samarbeide med» mener vi her fremtidig samarbeid rundt felles pasienter 
og deres familier. 

1. 2.januar 2018: Møte med habiliteringsavdelingen – SiV.                                                        
Mål: Presentere prosjektet. Få konstruktive innspill fra fagmiljøet ved 
habiliteringsavdelingen. 
 

2. 31. januar 2018: Møte med barneavdelingen – SiV.                                                              
Mål: Presentere prosjektet. Få konstruktive innspill fra fagmiljøet ved 
barneavdelingen. 
 

3. Møter med ledere innen helse, habilitering, avlastning og opplæring i Vestfold-
kommuner: Sandefjord, Tønsberg og Færder.                                                                     
For å få spredt informasjon om prosjektet og gjøre en kartlegging hos de forskjellige 
kommunene i Vestfold, inviterte vi oss høsten 2018 til et møte i hver av kommunene.         
Det vi ønsket å kartlegge var hvilke tiltak som gjøres rundt barn med livstruende 
tilstander og deres familier.  

 

Pr. 31. desember 2018 har vi vært i møter i Sandefjord, Tønsberg og Færder kommuner. 
Sande, Holmestrand og Hoff ønsket ikke besøk grunnet jobbing med 

Dagens organisering av barnepalliasjon 
– NOU 2017:16 «På liv og død» s.101 
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kommunesammenslåing. Larvik og Horten kommuner har pr. dags dato ikke svart på 
henvendelsen.   

I Sandefjord kommune er det Kapteinløkka barnehage, Haukerød barnehage og Modalen 
barnehage som i hovedregelen blir brukt til barn i vår målgruppe. Den ene har 4 ekstra 
ansatte, derav en vernepleier. Barnehagene har forsterkede tjenester, det vil si fysisk 
tilrettelegging og miljø (utstyr, rom etc.).  

24. januar 2018 hadde vi et møte med ledere ved Haukerød barnehage og Modalen 
barnehage. På møtet fikk vi informasjon om  

• hvordan Sandefjord kommune organiserer barnehagetilbudet til barn med 
livstruende tilstander, og  

• hvilke prosedyrer de enkelte barnehagene har rundt tilbudet.  

Det er fire barneskoler som er forsterket, hvor også SFO er forsterket; Mosserød-, Byskolen, 
Gokstad- og Melsom barneskole. Aktuelle barn får her ekstra tiltak knyttet til sakkyndig 
vedtak med grunnlag i vurdering fra PPT-tjenesten. 

5Homestart er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et 
barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Foreløpig har ikke Homestart vært involvert i 
aktuelle familier i Sandefjord, men vil kunne være en viktig ressurs for familier/barn i 
prosjektets målgruppe.  

Avlastningstilbud. Foreldre til barn i prosjektets målgruppe får vedtak på opphold for barna i 
avlastningsboligene Eikelunden og Teksleåsen. I enkelte tilfeller kan det gis avlastning i eget 
hjem. Enhetsleder for disse tjenestene har vært tett på prosjektet i det hun sitter i 
prosjektgruppen.  

Formålet med avlastning er: 
• Gjøre det mulig for den som gir den daglige omsorgen å bevare gode 

familierelasjoner og sosiale nettverk.  
• Hindre overbelastning hos den som er omsorgsyter. 
• Gi den som er omsorgsyter nødvendig fritid og ferie. 
• Gi den som er omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. 

Hjemmesykepleien er involvert i enkelte familier hvor tjenesten bistår med medisinske 
prosedyrer og personlig hygiene. Her utarbeides det vedtak ved tjenestekontoret i 
kommunen ut fra behov hos det enkelte barn. 

Familie og oppvekst møter de aktuelle familiene i sine oppgaver knyttet til helsestasjon og 
ergo- og fysioterapitjenester. Ansatte her oppnevnes ofte som koordinatorer for enkelte av 
barna.  

 
5 https://home-start-norge.no/ 
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7. november 2018 hadde prosjektet et møte med Færder kommune. Følgende fra 
kommunen var representert: sykepleien, PPT-tjenesten, avlastningstjenester, 
barnehagemyndigheten, ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter og 
tverrfaglig arbeidsgruppe for barn og unge. Temaer: «Hva er barnepalliasjon?» og «Hvilke 
barn kan ha nytte av denne helsetjenesten?»                                                                      
Følgende ble fremhevet:  
Viktigheten av 

• en felles forståelse av når barnet bør være hjemme og ikke i barnehage eller skole 
• at personalet ved alle tiltakene er trygge i møte med det enkelte barn og dets 

medisinske behov. 

I Færder er det tilrettelagte tilbud i noen barnehager og skoler og det er noe samarbeid 
rundt avlastning.                                                                                                                                
Kommunen har 6 barneboliger. Boligene er knyttet sammen i en rekke, noe som innebærer 
at personalet i boligene har mulighet for å støtte hverandre.                                                                          
Pr. i dag er det barn og unge mellom 10 og 23 år som bor i barnebolig. Kommunen har også 
en større avlastningsbolig i nærheten av barneboligene.                                                       
Færder kommune benytter samhandlingsvektøyet BTI (bedre tverrfaglig innsats). De som 
bruker verktøyet opplever dette som et godt hjelpemiddel som også inkluderer vår 
målgruppe. 

 

5. desember 2018 møtte vi representanter fra hjemmesykepleien og bestillerenheten i 
Tønsberg kommune. Dette er representanter som ikke møter de aktuelle barna så ofte. 
Representantene opplever at spesialisthelsetjenesten har mye ansvar for prosjektets 
målgruppe. Kommunen har avlastning på tre forskjellige steder, et av disse har god 
kjennskap til barnepalliasjon. Vi som leder prosjektet ble anbefalt å invitere oss til et møte 
der.  

 

Erfaringsmøter       
Med «erfaringsmøter» mener vi møter med fag- og tjenestemiljøer hvor vi kan innhente 
relevant erfaring og kunnskap knyttet til vårt prosjekt. 
Spesialisthelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner i dette prosjektet. Vi avtalte tidlig 
møter med aktuelle avdelinger på sykehuset i Vestfold: 

• Solvang habiliteringstjeneste, avdeling for barn. Avdelingen opplever at mange av 
deres pasienter lever lenge og at det er sjelden at de dør i barnealder.                                              
22. januar 2018 fikk vi informere om vårt prosjekt på en fellessamling som avdelingen 
har en gang i uka. Dette er et tverrfaglig møte og blir prioritert av de fleste ansatte. 
Ansatte her opplever at de jobber etter samme prinsipper som i barnepalliasjon, med 
tverrfaglighet og tett samarbeid med foreldre. Begrepet barnepalliasjon er lite brukt 
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og føles fremmed for de ansatte. Solvang habiliteringstjeneste, avdeling for barn, har 
lang tradisjon med å samarbeide med kommunene i Vestfold. Avdelingen har gjerne 
felles møter med familiene og de aktuelle tjenestene i kommunene. Avdelingen 
opplever at kommunene har koordinatorer som er svært ulikt organisert og med ulik 
kompetanse, og anbefaler at koordinatorer i kommunene opplæres i palliasjon. 
   

• Barneavdelingen, Sykehuset i Vestfold. I januar 2018 møtte vi avdelingsleder og flere 
av sykepleierne som jobber på avdelingen. Vi informerte om prosjektet og inviterte til 
samarbeid. Ansatte ved avdelingen opplever det utfordrende å bruke begrepet 
palliasjon, de føler det gir lite håp. Sosionomen knyttet til avdelingen har god 
kompetanse innen palliasjon. Personalet ved avdelingen har gode erfaringer med å 
etablere egne team rundt barn og deres familier når sykdomsbildet tilsier at døden er 
nært forestående. De føler seg trygge i møte med barna og familiene, da de på grunn 
av gjentagende innleggelser og polikliniske møter kjenner barna og familiene godt. 
Avdelingen stiller mye opp for familier som ønsker å ha sine barn hjemme den siste 
levetiden. Personale ved avdelingen drar gjerne på hjemmebesøk, men har i liten 
utstrekning samarbeid med helsetjenestene i kommunene.  
 

• 19. oktober hadde prosjektleder møte med Glitterudveien barnebolig i Bærum 
kommune. Mål: bli kjent med barneboligens kompetansepakke.                                                                                       
Barneboligen har sammen med USHT-Akershus hatt et prosjekt relatert til 
barnepalliasjon: «Lindrende omsorg i barnebolig» (jfr. Sluttrapport – 15; se 
litteraturliste). Hovedmålet med prosjektet var «å øke kompetansen innen lindrende 
omsorg hos de ansatte i boligen for å skape trygghet, ro og et godt liv for alvorlig syke 
og døende barn og deres foreldre/pårørende.» Personale knyttet til boligen er: 
sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og ergo- og fysioterapeuter. 
Ansatte ved barneboligen tilbyr veiledning til personale ved barnehager og skoler i 
kommunen. Barneboligen har utarbeidet en kompetansepakke som de ansatte selv 
har ansvar for å dele videre med nyansatte.                                                            
 
Kompetansepakken består av 6 moduler: 1. Lindrende omsorg for barn; 2. Aktiv 
læring og lek; 3. Kommunikasjon; 4. Hjelpemidler; 5. Det medisinske perspektivet;  
6. Krise og mestring. 
 
Nyttige erfaringer å ta med seg inn i prosjektet:                                                 
Kompetansepakken, systematisk veiledning og etisk refleksjon bidrar til at personalet 
ved barneboligen opplever  
o økt mestring og trivsel på jobben.  
o at barna som bor hos dem får god lindrende omsorg  

Barneboligen får ved behov besøk av ambulerende team fra spesialisthelsetjenesten. 
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• 31. oktober 2018: Møte med Enggrav skole og barnehage, Skien kommune.                                                                                                         
På møtet deltok Anita Nilo, Susanne Linnestad og Vincent Hagerup fra prosjektet, 
Heidi Johnsen (sykepleier ved Engrav) og Camilla Holmberg (vernepleier, SFO-
ansvarlig ved Engrav).  
Målet for møtet var å se på en organiseringsmodell hvor kommunalområdene 
Oppvekst og kunnskap og Helse, sosial og omsorg jobber tett sammen.                                                                                         
Enggrav skole- og barnehage er et kommunalt skole- og barnehagetilbud til barn med 
behov for varige og omfattende tiltak. Barna ved skolen/barnehagen er i alderen 1-16 
år, og er til dels sterkt funksjonshemmede med et stort pleie- og omsorgsbehov. 
Tilbudet er derfor svært spesialisert og strukturert tilpasset det enkelte barns 
mulighet og behov, både fysisk, mentalt og kognitivt. Hovedfokus er å legge til rette 
for best mulig livskvalitet og å bygge på barnas evner og styrker. Enggrav skole og 
barnehage er et av få pedagogiske tiltak som er organisert utenfor ordinært skole- 
barnehagetilbud. Enggrav har et skoleteam og et barnehageteam, og tverrfaglig 
kompetanse og samarbeid vektlegges sterkt. Personale ved skolen/barnehagen er: 
barnehagelærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, 
helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere på avdelingen.   
                                                                                                                                     
Nyttige erfaringer å ta med seg inn i prosjektet:                                                             
o God organisering og opplæring, også innen palliasjon, gjør at personalet 

kjenner seg trygge i forhold til ansvar og oppgaver. 
o God kompetanse og godt tverrfaglig samarbeid gjør at personalet opplever at 

de bidrar til økt livskvalitet for barna og at dette har betydning for hele 
familiene rundt barna.     

o Personale føler seg trygge på oppgavene og jobber på tvers av avdelingene for 
omsorg og opplæring.  

o Personale har stor trygghet for at barna kan delta i skole-/barnehage-
hverdagen selv når en forstår at døden nærmer seg. 

o Skolen har hatt god erfaring med å involvere foreldrene, ikke minst gjennom å 
etterspørre foreldrenes behov.  

o Foreldre uttrykker ønske om å ha en møteplass der de kan dele erfaringer med 
andre foreldre. En forutsetning for at foreldre i praksis kan komme til et slikt 
tilbud på skolen/barnehagen, er at barna/søsken gis et tilbud parallelt. 
 

• 26 oktober -18: Møte med helse- og sosialsjef i Karmøy kommune.                                                       
Mål: få del i erfaringer som er gjort hvor kommunen har tilrettelagt hjemmetilbud for 
barn med en livsbegrensende tilstand.                                                                          
Etter å ha lest boken «Øyeblikk - samhandling og helhetlig tilbud i møte med barn 
som ikke har livet foran seg», gitt ut av Karmøy kommune og Frambu 
kompetansesenter, tok prosjektleder Anita Nilo kontakt med Karmøy kommune. 
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Hensikten med kontakten var å få høre hvilke erfaringer kommunen har gjort seg i 
etterkant av historien boken forteller om.                                                                              
Boken beskriver livet til Stig Andre og hans mor, blant annet hvordan de fikk 
tilrettelagt tjenester slik at de ble gitt på en best mulig måte for dem begge. 
Tjenestene startet da Stig Andre var 3 år gammel og opphørte 5 år senere da han 
døde som 8 åring. Tjenesteutøverne, som var håndplukket, viste stor fleksibilitet og 
kunne ved akutte behov stille opp på kort varsel. Det trekkes frem mange gode 
historier og øyeblikk i boken, og alle involverte parter opplevde hjelpen som ble gitt 
som en suksesshistorie.                                                                                                               
I møtet med daværende Helse- og sosialsjef fikk Anita del i de erfaringer kommunen 
har gjort seg, også i forbindelse med andre historier enn den boken forteller om.       
Hva forteller kommunens erfaringer? 
o Historien boken forteller om er på mange måter unik.                                              

Det er svært ressurskrevende for en kommune å legge til rette for tjenester på 
den måten boken forteller om. 

o Ingen tilfeller er like og det må alltid lages individuelle oppfølgingstiltak.  
o Det kommunen vanligvis kan tilby er en fleksibel ordning med 

avlastningstilbud, BPA-ordninger og sykehjemsplasser. 
 

• 23. april 2019: møte med PPT i Sandefjord. På møtet deltok Anita Nilo og Vincent 
Hagerup fra prosjektet, leder for PPT Trude Nystad og pedagogisk/psykologisk 
rådgiver Gunnar Vege.  
6«PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, 
praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. 
Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 
PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn 
og elever med særskilte behov.»  
 
Hovedmål med møtet var å kartlegge grunnlaget for et eventuelt samarbeid. PPT 
innehar verdifull kompetanse knyttet til pedagogiske og kommunikasjonsmessige 
tilnærminger til noen av barna i prosjektets målgruppe, en kompetanse som det 
vil kunne være nyttig at andre tjenester får del i. 

 
6 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/ 
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I møtet med daværende Helse- og sosialsjef fikk Anita del i de erfaringer kommunen 
har gjort seg, også i forbindelse med andre historier enn den boken forteller om.       
Hva forteller kommunens erfaringer? 
o Historien boken forteller om er på mange måter unik.                                              

Det er svært ressurskrevende for en kommune å legge til rette for tjenester på 
den måten boken forteller om. 

o Ingen tilfeller er like og det må alltid lages individuelle oppfølgingstiltak.  
o Det kommunen vanligvis kan tilby er en fleksibel ordning med 

avlastningstilbud, BPA-ordninger og sykehjemsplasser. 
 

• 23. april 2019: møte med PPT i Sandefjord. På møtet deltok Anita Nilo og Vincent 
Hagerup fra prosjektet, leder for PPT Trude Nystad og pedagogisk/psykologisk 
rådgiver Gunnar Vege.  
6«PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, 
praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. 
Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 
PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn 
og elever med særskilte behov.»  
 
Hovedmål med møtet var å kartlegge grunnlaget for et eventuelt samarbeid. PPT 
innehar verdifull kompetanse knyttet til pedagogiske og kommunikasjonsmessige 
tilnærminger til noen av barna i prosjektets målgruppe, en kompetanse som det 
vil kunne være nyttig at andre tjenester får del i. 

 
6 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/ 
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Hensikten med kontakten var å få høre hvilke erfaringer kommunen har gjort seg i 
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Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 
PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn 
og elever med særskilte behov.»  
 
Hovedmål med møtet var å kartlegge grunnlaget for et eventuelt samarbeid. PPT 
innehar verdifull kompetanse knyttet til pedagogiske og kommunikasjonsmessige 
tilnærminger til noen av barna i prosjektets målgruppe, en kompetanse som det 
vil kunne være nyttig at andre tjenester får del i. 

 
6 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/ 
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Hospitering                                                                                                  
I januar 2018 var Anita Nilo og Susanne 
Linnestad Sønstebø observatører ved et 5-
dagers familiekurs på Frambu 
kompetansesenter. Målgruppen for kurset 
var nære pårørende til barn med en sjelden 
diagnose, 0-4 år.                                                                                

Målet med hospiteringen: å bli mer kjent 
med hvilke utfordringer familiene til barn 
med en livstruende tilstand opplever, samt å 
lære hvordan fagpersoner møter disse 
utfordringene. 

7«Frambu er ett av ni kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge og en del av Nasjonal 
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. De er et statlig finansiert supplement til det 
ordinære hjelpeapparatet og bistår både personer med diagnose, pårørende, tjenesteytere 
og andre.» 

Senterets tverrfaglig team består av spesialpedagog, lege, sosionom, psykolog, ergoterapeut, 
førskolelærere, ernæringsfysiolog, aktivitør og lærlinger fra barn- og ungdomsarbeider 
utdanningen.  

Nyttige erfaringer å ta med seg inn i prosjektet:  

• Det er vesentlige utfordringer knyttet til forståelsen og bruken av palliasjonsbegrepet 
og tankegangen rundet det.  

o Foreldre er primært opptatt av å kunne skape et best mulig liv for sitt barn, og 
opplever lett introduksjon av palliasjon som helsehjelp mer som at «nå skal vi 
forberede oss på at barnet snart skal dø» enn som en hjelp til best mulig 
livskvalitet i den tid barnet har å leve. 

• Foreldre opplever det som viktig å kunne dele erfaringer med andre foreldre i 
lignende situasjon. Temaer som medisinske utfordringer, kommunikasjon og 
samspill, spiseutvikling og ernæring, rettigheter, ytelser og tjenester og familieliv kan 
være viktige temaer på slike samlinger. 

 

 
7  www.frambu.no  
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Fagdager for alle involverte fagpersoner                              
I løpet av 2018 arrangerte prosjektet to halvdags samlinger for alle involverte fagpersoner.              

• Første fagdag. Sted: Sandefjord Medisinske Senter.                                                                    
Fokus: «barnepalliasjon». Det var 49 personer påmeldt, fra flere av kommunene i 
Vestfold, Sandefjord, Larvik, Horten, Svelvik, Holmestrand og Færder. Det kom kun få 
fra sykehuset. 

Prosjektet ble presentert og «barnepalliasjon» var undervisningstema. Det var også 
et innlegg av en brukerrepresentant (mor til en alvorlig syk jente på 11 år som var 
født med hjerneskade). Hun delte av sine erfaringer med å ha et barn med en 
livstruende tilstand, blant annet hva dette innebærer for hele familien. Siste del av 
samlingen ble brukt til gruppearbeid. Gruppene var satt sammen av deltakere fra 
ulike profesjoner og arbeidsplasser. Gruppene fikk 5 spørsmål de skulle reflektere 
over. Essensen i refleksjonene ble skrevet ned og levert til prosjektledelsen. Dette ble 
tatt med videre i prosjektet, som en del av kartleggingen.                                                                                                                                                        

De 5 spørsmålene var som følger: 
1. Ut fra historien du har hørt om Sara og hennes familie, hvordan kan hjelpe- og 

støtte apparatet møte deres behov gjennom hele døgnet? 
2. Er du kjent med begrepet barnepalliasjon og hva det innebærer? 
3. Er det åpenhet om temaet forkortet levetid der du jobber? 
4. Hvordan kan du bidra til samarbeid og felles forståelse i møte med barn, unge 

og familier som lever med alvorlig sykdom? 
5. Har du behov for økt kompetanse i møte med denne målgruppen? Hvis ja 

hvilken kompetanse har du da behov for?                                                                                                               
(Se oppsummering i avsnittet for kartlegging) 
 

• Andre fagdag. Sted: Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.                                                                           
På denne fagdagen var det 31 påmeldte, hvorav 20 som ikke hadde vært på første 
fagdag. Denne gangen var også Tønsberg kommune representert.                                                
Det var dessverre kun to påmeldte fra spesialisthelsetjenesten.                                                          
Temaer på fagdagen:  

o «Hvordan kan kommunene koordinere tjenestene på en best mulig måte?  
o «Hvordan kan spesialisthelsetjenesten bidra?»                 

                                                     
Pårørende Torill Knudsen-Øy og hennes sønn Dan delte erfaringer fra et liv med en 
alvorlig syk ektefelle/far og datter/søster. De fortalte om deres møte og samarbeid 
med helsevesenet, og hvilke behov de som pårørende har.  
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På gruppearbeid i etterkant av innleggene delte deltakerne tanker og erfaringer 
knyttet til spørsmålene: 

1. Du har fått høre et foredrag fra pårørende, hva har du hørt som utfordrer deg 
som fagperson? 

2. Tjenestene som ett helhetlig og tverrfaglig samarbeid rundt bruker og 
pårørende – hva fungere bra? Hva kan bli bedre? 

Innspill fra gruppearbeidene på de 2 fagdagene: 

o Organisering i kommunal drift: kontinuitet, sikre overganger, akutttelefoner 
o Kartlegging 
o Kontakt med pårørende 
o Tilbud og rettigheter 
o Informasjon på kommunenes nettsider 
o Palliasjonsbegrepet knyttet til livet siste fase 
o Ønsker mer kompetanse på palliasjon 
o Hvordan snakke om døden på sine avdelinger og i sine fagfora? 
o Vanskelig å snakke om døden til foreldre 
o Livskvalitet 
o Kommunikasjon med barnet 
o Den vanskelige samtalen med foreldre og søsken 
o Felles fagseminarer 

 

Foreldre som koordinatorer av tjenestene til barnet.                                                                     
Under begge fagdagene kom det fram av foreldrenes innlegg at det i praksis er dem som 
koordinerer så å si alle tjenestene til barnet. Dette bekreftes av andre foreldre til barn 
med en livstruende tilstand prosjektet har vært i kontakt med. Siden foreldrene opplever 
at det er dem som kjenner barnet sitt best og er tettest på barnet, erfarer de at det er 
dem som til enhver tid har best oversikt over barnets helsetilstand. De opplever gjerne at 
ikke alle tjenester er oppdatert på barnets tilstand og behov, eller at de vet nok om de 
andre tjenestene til barnet. For lettere å ha kontroll over oppfølgingen av barnet, velger 
de da selv å ta på seg rollen som koordinator.  

Å ta på seg utfordringen med å få tak i de forskjellige tjenestene til rett tid og sørge for at 
tjenestene er oppdatert på relevant informasjon, innebærer en betydelig utfordring. Den 
oppleves gjerne som merbelastning, noe som kommer i tillegg til foreldre- og 
omsorgsansvaret de ellers har for barnet og eventuelt andre barn. I praksis blir det til 
tider liten anledning til annen aktivitet, som å følge andre av barna på fritidsaktiviteter 
eller selv å være med på fritidsaktiviteter. Noen velger også å jobbe mindre, og blir 
avhengige av omsorgsstønaden de mottar av kommunen. Dette vanskeliggjør 
mulighetene til videre å motta hjelp i form av avlastning eller annen pleie i hjemmet, da 
foreldrene mister deler av stønaden.  
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UTFORDRINGER UNDERVEIS 
Hvilke og hvor mange barn er det i vår målgruppe?                                                     
Mange av barna med en livstruende tilstand, kanskje opp imot 80 %, har over lang tid lite 
eller ingen kontakt med den delen av det kommunale helsevesenet som vanligvis følger opp 
en pasient og hans eller hennes helse. Da det er denne delen av helsevesenet, slik som 
fastlegen og hjemmetjenesten, vi i prosjektgruppen har mest kontakt med og best oversikt 
over, har det i praksis vært vanskelig for oss å få en helhetlig oversikt over hvilke barn i 
kommunen som er i vår målgruppe.  

Hvor mange barn med en livstruende tilstand vil det statistisk sett være for eksempel i en 
kommune som Sandefjord? I følge 8KOSTRA var det ved utgangen av 2017 62.622 innbyggere 
i Sandefjord kommune. Med et estimat som sier at det er ca. 4000 barn med livstruende 
tilstander totalt sett i Norge 9(Barnepalliasjon.no), betyr det at det er ca. 47 barn i Sandefjord 
kommune som er i prosjektets målgruppe. Kun 1/5 av barna har onkologiske sykdommer, 
mens resten vil omfatte misdannelser, nevrologiske sykdommer og sjeldne tilstander som 
følge av medisinsk utvikling. Hvilke helse- og pedagogiske tjenester barna har behov for vil 
nok variere en del fra barn til barn, og fra tid til tid hos det enkelte barnet. 

   

Begrepsmessige utfordringer 
Som vi skrev i innledningen er vi som har beskrevet prosjektet og formulert målsettinger 
preget av den del av helsevesenet hvor pasient er et sentralt begrep i helsehjelpen. Mange 
foreldre til barn innen vår målgruppe, og òg fagfolk innen habilitering og barnehage/skole, 
finner det unaturlig å bruke dette begrepet, selv om barnet har en livstruende tilstand. Det 
samme gjelder sykdomsbegrepet. «Når dattera mi er sterkt forkjøla, da er hun syk. Men 
ellers ikke.» Slik formulerte en mor seg om sin datter som både har store 
funksjonsnedsettelser og avhengig av avansert helsehjelp.  

En stor del av målgruppen følges opp av habiliteringstjenesten og mange er i barnehage, går 
på skole eller får undervisning hjemme. I samtaler vi hadde med personale fra disse 
tjenestene kom det fram at en betydelig del av den hjelp, støtte og omsorg som de yter, i 
praksis er den samme som vesentlige deler av barnepalliasjonen skal gi, uten at begrepet 
palliasjon brukes eller er kjent. De samme fagfolk forbinder palliasjon først og fremst med 
lindring av fysiske smerter når døden er nært forestående, og de stiller seg til dels 
uforstående til at barna de gir sine tjenester til skal tilbys denne type helsetjeneste. Foreldre 
kan oppleve palliasjonstilbudet som at kampen for barnets liv er over og at det snart skal dø.  

 

 
8 Statistisk Sentralbyrå: Kommune-Stat-Rapportering 
9 https://barnepalliasjon.no/fagstoff/behandling/ 
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Kommunikasjonsmessige utfordringer 
Å introdusere palliasjon som en helsehjelp som kan gi barnet en bedret livskvalitet, selv om 
døden ikke er nært forestående, innebærer en stor kommunikasjonsmessig utfordring.             
Vi har stilt oss følgende spørsmål: Hvordan skal vi kunne introdusere tilbudet om palliasjon 
på en måte som er oppklarende og forståelig, som treffer reelle behov, og som blir ønskelig 
sett fra et pasient- og forelderperspektiv? Når skal tilbudet introduseres? Hvilke begreper og 
språk skal brukes? 

 

TILTAK UNDERVEIS 

Underveis i prosjektperioden ble det bestemt å iverksette følgende tiltak.                                  
USHT – V hadde ansvar for iverksettelsen.  

• Opprettelse av interkommunalt tverrfaglig nettverk. Vi har hatt 1 halvdagssamling i 
halvåret. Vi ser at dette kan økes med 2 halvdagssamlinger pr. halvår, eventuelt til              
1 heldagssamling. Vi har registrert ca. 70 personer som har deltatt på samlingene.      
De representerer alle kommuner i Vestfold.  
 

• Involvering i konkrete saker i Sandefjord kommune. Prosjektleder kontaktes av 
saksbehandler/avdelingsleder, og bidrar da med det barnepalliative perspektivet i 
møte med aktuelle brukere.  
 

• Informasjon på Landskonferansen for palliasjon «Lys i mørket», Bodø sept. 2018. 
Prosjektet ble presentert via poster. Prosjektet fikk ekstra oppmerksomhet i og med 
at det vant en av posterprisene.  
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HVA HAR VI SETT OG LÆRT? 
 

1. Hovedmålsetting treffer et uttalt behov og ønske hos foreldre. Vi ser at foreldre strekker 
seg svært langt for å få til et godt liv for sine barn, eventuelle søsken og seg selv. 
 

2. Begrepet palliasjon er for mange foreldre og en del fagfolk lite kjent og forbindes gjerne 
med helsehjelp når døden er nært forestående. Å introdusere palliasjon som en 
helsehjelp som kan gi barnet en bedret livskvalitet, selv om døden ikke er nært 
forestående, innebærer en stor kommunikasjonsmessig utfordring. 

 
3. Generelt sett tar foreldre til barn med livstruende tilstander på seg et stort og krevende 

ansvar, da de opplever at det gjerne er dem som til enhver tid har den beste oversikten 
over barnets tilstand. Hjemmet blir ofte arbeidsplassen til en av foreldrene, og det blir 
vanskelig for henne eller han å opprettholde eget «liv» knyttet til utdanning og arbeid.  

 
4. Mange foreldre tar selv på seg ansvaret for å koordinere de ulike tjenestene barnet får. 

Dette er en oppgave som til tider er både krevende og utmattende. De bruker mye tid på 
å finne frem i systemene og å sørge for at informasjonsflyten når involverte parter. Selv 
om de etter hvert i sykdomsforløpet ofte søker om individuell plan og en koordinator for 
denne, ser vi at mye av koordineringsjobben likevel er i foreldrenes hender. 

 
5. Foreldre som mottar omsorgsstønad over tid blir lett avhengige av denne inntektskilden, 

på samme tid som den ikke kan erstatte lønn knyttet til en vanlig jobb. Dette kan 
medføre økonomiske utfordringer for familien. Å motta omsorgsstønad begrenser også 
mulighetene til å motta tjenester fra kommunen til eventuelle oppgaver i hjemmet, fordi 
det vil innebære mindre utbetalt omsorgspenger. 

 
6. Ansatte som oppnevnes som koordinatorer for barn i vår målgruppe opplever ofte en 

manglende kompetanse innenfor palliasjon og at det er utfordrende å bruke mye tid til 
denne oppgaven. Dette kommer av stort arbeidspress i forhold til andre oppgaver 
knyttet til egen stilling. 
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7. Ulike tjenestemiljøer som vi har møtt opplever, som oss, et behov for et bedret 

samarbeid rundt barn med livstruende tilstander, samt deres familier. Slik sett opplever 
vi hos kollegaer en viktig felles forståelse og vi møter en motivasjon til å få til bedre 
samarbeidsrutiner. Det gjelder både rutiner i samarbeidet mellom ulike tjenestenivåer og 
rutiner i samarbeidet mellom ulike type tjenester på kommunalt nivå.  

 
8. Når barn med livstruende tilstander trenger helsehjelp benyttes i stor grad 

helsetjenestene på spesialisttjenestenivå. Barna har generelt sett lite kontakt med 
fastlege, helsesøster eller hjemmetjeneste. Vi tror at spesialisthelsetjenesten fortsatt vil 
være viktig for barna og deres familier når helsehjelpen på kommunalt nivå i større grad 
bidrar grad ved oppfølgingen av barnets behov for behandling, omsorg og pleie. 
Spesialisthelsetjenesten vil nok også ofte ha en veiledende funksjon overfor 
helsetjenestene i kommunen. 

 
9. Ut fra punktene 2-8 tydeliggjøres 

a. at eksisterende koordinatorordning og avlasningsordninger bør bedres. 
b. viktigheten av å jobbe tverrfaglig og helhetlig i tett samarbeid med foreldre.  

 
10. Det er et reelt behov for økt kompetanse innen palliasjon hos helsepersonell og en 

forståelse av hva palliasjon er hos pedagogisk personell. 
 

11. Det finnes eksempler på gode ressursmiljøer i Norge. Disse er det mye å lære av.              
Vi har fått møte er noen av dem: Enggrav skole og barnehage, Skien kommune. 
Glitterudveien barnebolig, Bærum kommune. Frambu landsdekkende 
kompetansesenter, Siggerud. 

 

DE OVENFOR NEVNTE PUNKTER BEKREFTER BEHOVET FOR Å SE PÅ KOMMUNENS 
TJENESTER I ET SAMLET HELE, FOR Å KUNNE GI ET BEDRE TILBUD TIL BARN MED 
LIVSTRUENDE TILSTANDER. 

• Det er behov for gode avlastningsordninger både i institusjon og i hjemmet. Det bør 
være en forutsetning at personalet som skal gi disse tjenestene har relevant utdanning 
og kompetanse til å møte det enkelte barns behov, samtidig som det er svært viktig at 
foreldrene blir sett og hørt. Skal barnet være i institusjon, vil det ofte også være behov 
for å skjerme barnet for uro og stor aktivitet, noe som innebærer individuell 
tilrettelegging.  
 

• Det er behov for en individuell plan for hele familien tidlig i forløpet. Her har koordinator 
en vesentlig funksjon. Det er viktig at koordinator har kompetanse innen palliasjon og 
tverrfaglig samarbeid. Oppgaven som koordinator må sees på som en viktig del av 
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fagpersonens arbeidsoppgaver, og arbeidsgiver må sørge for at det sette av tid til å jobbe 
med denne oppgaven. 

 
• Det bør være en overordnet funksjon/stilling i tjenestene som har et ansvar for å støtte 

opp andre ansatte, drive et nettverk, bistå med veiledning både for ansatte og eventuelt 
pårørende. Denne vil da forhåpentligvis kunne knyttes opp mot familiene tidlig etter at 
barnet har fått en diagnose/det er bekreftet at barnet har en livstruende tilstand. Det er 
viktig at foreldre så tidlig som mulig får et trygt og tillitsfullt forhold til denne 
overordnede ressurspersonen. 

 
• Det er svært viktig å jobbe tverrfaglig rundt barn med livstruende tilstander. I en 

kommune vil dette innebære et samarbeid innad i HSO, men også sektorovergripende 
med oppvekst og kunnskap. Generelt sett er det lite erfaring med denne type samarbeid, 
og det er da viktig å forankre samarbeidet i ledelse og åpne opp for felles møteplasser.  

 
• Tverrseksjonelt samarbeid er en forutsetning for å få til gode tiltak rundt disse barna og 

familiene. Det er svært viktig at denne forståelsen og dette arbeidet forankres på alle 
nivåer (fra kommunalsjef til ansatte ute i drift) innad i aktuelle kommunalområder. 

 
• Vi ser at helsepersonell og ansatte i oppvekst og kunnskap kan dra mye nytte av 

hverandres kompetanse og andre ressurser. Felles nettverk og fagdager bidrar til at viktig 
kompetanse og erfaringer deles. Nettverksmøter og fagdager gir også muligheter for 
undervisning i den mer spesifikke kompetansen knyttet til barnepalliasjon. 
Kommunikasjon, symptomlindring, forebygging/habilitering, sorgarbeid og oppfølging av 
pårørende er sentrale temaer, og bedre kunnskap innenfor disse temaene vil gjøre det 
lettere å se barnet/familien i et helhetlig perspektiv, med fokus på livskvalitet. 
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VEIEN VIDERE – 
anbefalinger å jobbe videre med 

 
 

1. Det blir viktig å fortsette arbeidet vi startet i dette prosjektet. Å kartlegge behov og 
ressurser, spesielt i skole/barnehage, vil være prioritert.   

 
2. Nettverkssamlinger er en effektiv måte å spre kompetanse og erfaringer på, og 

samlingene gir muligheter for å bli kjent på tvers av fag- og ansvarsområder. Vi inviterte 
tidlig i prosjektperioden til felles fagdager for alle kommunene i fylket sammen med 
spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset i Vestfold. Det anbefales at et ressursnettverk 
innen barnepalliasjon opprettholdes, med egen arbeidsgruppe i samarbeid med USHT-V.  

 
3. Vi ser det som viktig å arbeide videre med organiseringen av tjenestene knyttet til barn 

med en livstruende tilstander og deres familier. Vesentlige spørsmål er: Hvordan skal vi 
tilrettelegge for samarbeid på tvers av seksjoner og tjenester? Hvordan kan vi 
tilrettelegge for «riktig» avlastningstjeneste? Hvor og hvordan kan vi møte aktuelle 
familier tidlig i forløpet? Hvordan kan vi starte et samarbeid med foreldrene med mål om 
å sette inn tiltak som forebygger utbrenthet hos foreldre? 

 
4. Det må tilrettelegges for spesifikke avlastningstiltak knyttet til målgruppen. 

 
5. Det anbefales å teste ut en forsøksordning med barnekoordinator i en av Vestfolds 

kommuner med kompetanse innen palliasjon for aktuelle barn. Koordinators oppgaver 
må tydeliggjøres i en arbeidsbeskrivelse. Det søkes om midler til stillingen for ett år ad 
gangen. Ordningen må evalueres etter et år. 

 
6. Det må sees på løsninger for en digital opplæringspakke innen barnepalliasjon. 

 
7. I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Vestfold, eventuelt Lærings- og 

mestringssenteret i Sandefjord, tilbys foreldre/pårørende mestringskurs.  
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FORMALIA 
Økonomi                                                                                                                      
Budsjettramme: 615 000 kr (fra Fylkesmannen) 

Revisor                                                                                                                  
 Ekstern revisor attesterer prosjektets regnskap i henhold til Helsedirektoratets krav 

Rapportering   
USHT-V følger Helsedirektoratets retningslinjer for rapportering 
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